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VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTÍ

SPOLEČNE POVOLENÍ
Výroková část:
Městský Úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podIe § 1 04 odst. 2
písm. c) a § 106 zákona č. Z54l200I Sb., o vodách a o změně někteqých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dá|e jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § l 5 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. l zákona č. l8312006 Sb., o úzernním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přísIušný podle ustanovení § 27 zákona
Č,274/200I Sb., o vodovodecl] a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některýcli zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), místně příslušný podle § l l zák, ě. 50012004 Sb., správní řád, v pozdějším
znění ve společném územním a stavebním řízení s posouzenírn vlivů na životní prostředí (dále.jen
"spoIečné řízení") posoudil podIe § 94 o stavebrrího zákona žádost o vydání spoIečného povolení
prostředí (dále jen "společné povolení"), kterou dne 2l .5.202l podalo:

Město Varnst|orf, IČo 00261718, Nám. E, Beneše č.p. 470,, 40147 Varnstlorf l, prostieclltictvím
svého zástupce Vodohospodářské projekty s.r.o., Ing. JosefFolbrecht. lČO 25492845 , Žižkova ě.p.205,
473 0l Noqi Bor

(dálejen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

schvaluje stavební záměr
pod|e § 94p odst. l stavebního zákona a § l3a r.yhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územnílro
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a ustanovení § l5 vodního zákona

na stavbu:

,,Přivaděč vodovodu HDPE 90 mm nro lokalitu Hrádek. VARNSDoRF*
(dále jen "stavba") na pozemku p.č. l 0l2 ( ostatní p|ocha), p,č. 772l/5 (ostatní plocha), p.č.7706 (ostatní
plocha), p.č.7697ll (trvalý travní porost), p.č. 7684 (ostatní plocha), p.č.l3l l (ostatní plocha), p.č.1309i l
(trvalý travní porost), p.č.129l (ostatní plocha), p.č.8168 (ostatní plocha), p.č. l320 (ostatní plocha),
p.č. l3l l (ostatní plocha),

souřadnice X,Y- ZÚ řad,,1" 956068/721 t 18, KÚ g56] 97/721 182, řacl ,,Io02,,,ZÚ 955805/7211]9,
KU 955869/721116, IP 03 - vodní tok Mandava, č,h.p, hgr, Krystalfuikum Lužiclglch hor

Popis stavby:

Stavba přivaděče vodovodu PEHD 90 mm a vodovodu PEHD 90 mm je situována v místních
komunikacích v ut. Pohraniční stráže, ul. Šumavská, Severská, Bezruče, Hradní a budoucí místní
komunikaci pro lokalitu RD na p.č.k. 7697ll k.ú. Vamsdorf. Stavba IO 01 zaěíná v křižovatce ul.

;,lLl I t /,,|
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Pohraniční stráže, Havlíěkova a bezejmenné cesry u objektu_č.p. l l72 a končí v křižovatce ul, šumavská

a pohraniění stráže u objektu e.p2)i]štavua Io ó2 zatináv beiejmenné cestě u objektu č,p, 1.172akončí

v křižovatce ul. pohraniční stráže a bezejmenné cesty u objektrr_č.p, 1172 a dále začíná v křižovatce ul,

šumavská a pohr. stráže u otj"Řu 7.p. zzl a kóneí v křizovátce ul. p.Bezruče a budoucí místní

komunikace pro lokalitu nP ,i^ p-á,ru p,ě, 1697tl, 
^u 

objektu č,p,. 206, Stavba,IO 03 zaóiná

v křižovatce ul. Hradní a petra Beziuče u objektu č.p. l97 a Řončí v křižovatce ul. Hradní a místní

komunikace pro RD na p.č.k. zzzlli. ŇowÍn privadeeem se zřídí nové lysoké tlakové pásmo zahrnující

ul. petra Bezruče, pod řIrádkem, iu.ou.'ká, ilrudni, čáslavská a nová místní komunikace pro lokalitu

RD ul. Hradní.

Kapacita stavby:
IO 01 přivaděč vodovod PEHD 90-- 

-- 'Potr"Úi privaděče vodovodu plastové PEHD 90 x_5,4 mm - délka 571 m

(materiál potrubí PE roóió, son 17, PAs 1075_ typ 3, potrubí PE 100 RC podle PAS 1075

bude mít ochranný plášť)

- Óievrena paZená Štávebnijáma pro Berstlining_l ,2 x 4.s.2 m, 4 ks

- Dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, délka l61 m

IO 02 přivaděč vodovod PEHD 90-* -- 'PotiuUi privaděče vodovodu plastové PEHD 90 x_5,4mm, délka l6l m

- Šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 16 - 5 ks

- Pod)emní hydrant bN 80 mm s odvodněním, SDN 50 mm, PN l0 - 1 ks

- Odběrová sóuprava s odvodněním, DN 50 mm, PN l0 - l ks

- Výřez a napojení na stávaj ící PE 90 mm v 0,729 km -] ks

- Oievrená p'Jená stavebnijáma pro napojení 1,5 x 6 x 
', 

m - l ks

- Dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm - 57l m

IP 03 vodovod PEHD 90 mm-- - Potruti privaděče vodovodu plastové PEH^D_9O x5,4 mm - l70 m

(materiál potrubí PE t0,0Rě,"šĎR l7, PAS l075_t}p 2, potrubí PE l00 RC podle PAS l075 bude

mít ochranný plášt)
- Šoupe voaaienské přírubové DN 80 mm se ZS, PN l0 - 2 ks

- Odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN l0_- 'l ks

- řýi;pi l4ďdélky4,5 m pro st, RD ast,jáma2,2x5J x2m- l ks

- VirezPE 140 délki 6 m pro lokalitu RD ast,járna3x 3 x2m- l ks

- VlrezVr 140délŇ2 rn pro st, R4D a stjáma^2,2 x3 x2 m-3 ks

- Oárint"k"" u tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm - l70 m

- Počet přímo nově napojených nemovitostí RD - 6 ks

Určení prostorového řešení stavby: jedná se o podzemní stavbu

Vymezeníúzemídotěenéhovlivustavby:stavbanemánegativnívlivnaokolnístavbyapozemky

Druh vodního díla:

Stavbv vodovodních řadů a vodárens[ých objektů,_ stavby..kanalizačních stok, kanalizačních objektů,

tiuiá 
"ap"a"i"r, 

vod podle § 55 odst, l písm, c) vodního zákona

Účel vodního dí|a:

zásobování vodou

IV. Stanovi podmínky pro umístěni stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílolrou,rozhodnutí, která obsahuje výkres souČasného

stavu území v měřítku tatasintln] irupy s" 
"uk "rlení.,stavebního 

pozemku,, požadovaným

umístěním stavby, . "y"";;j;;;á 
a vlivů na okolí, zejména vidáleností od hranic pozemku a

sousedních staveb.

V. Stanoví povinnosti a podminky pro provedeni stavby:

l)Stavbabudeumistěnaaprovedenapodleprojektovédokumentaceověřenévevodoprávnímřízení," prip"a"J,reny n"r*i Ůýt piou"áány Uei předct,ozího povolení vodoprávního úřadu,

@) ilol
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2) Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou,

'l) Před zaháiením stavebních výkopových prací bude provedeno přesné lyrýčení všech 
.'' il;;li.;'"Jr"rii"6 i"'z"nýrslcých'sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou

fit#ilil;ffi;"*:r"ii.;iJt, pJSrození, Podmínky, kleré lryplývajíze stanovisek či

"ý:]ái""l".pr"*,r 
inZenYrstYcíi siti r<jejich ochraně, včetně ochrany vjejich och.ranných 

,

oál*""ii, "i"rr 
tv' pri piorailni,WĚy ,espettovaly a dodrženy, V prostoru křížení stavby

! riz"óti.r .itc.i Luaoula.tupci malitetn dotěe;ých sítí přizváni k Áhozu. o převzetí

bude pioveden ápis do stavebního deníku,

4) Po celou dobu výstavby stavebník zajistí bezpečný přístup.a příjezd do všech objektů_a na všechny

' n"movitosti u ."lé. .ó".uh,..iuu"nÉtě. Stavbou nésmí být ohrožen provoz a bezpečnost provozu na

piii"rrii tor""it"ci ani ohrožena bezpeěnost občanů, procházejících kolem stavby,

5) Prováděním stavebních prací nesmí blýt poškozeni,ue_svých právech uživatelé a vlastníci

sousedních nemovitorti, po,"rntt u uádních zdro.jů, Sjednání příslušné dohody a náhrady

lř"ávl" p""i*" provád8t stavebník dle platných předpisů a nařízení,

6; Provídeni stavby vodního díla budou dodrženy tyto podmínky orgánů státní správy:

a) Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředi,

Budou dodrženy p"d.ák;;;;;;rélho iánouistu o.;. MUVA 8335/20521tíIraKl ze dne23, 4,

20z|.
b) Městslcý úřad Varnsdorf, OSMI- oddělení.doprarl.a sitničního hospodářství
"' il;;;"l;r;"y p"d.í;k;;;r-h;rrutí o zvláštnlm užívání místni komunikace č j, MWA

l0392l202lGo|Sa ze dne 12,5,2021 ,

7) Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy §,to podmínky a povinnosti:

a) Severočeské vottovody a kanalizace, a,s,, Přítkovská ,1689, 
4r5 50 Teplice,

-' 
s;Jáu aoa.zenv poaniintv uvjaareníej, scvxznD94061 ze dne |0,2,202l,

o2l69o039ndNTPCUL,Ma ze dn e 28 ,4 ,202| ,

b) óili";ě;ká;bk".;iú;;í infrastruktura, o|šanská 268116, 130 00 praha 3

Budou dodrženy p"a.ářv,"i;žár""i, t j. sqsszltzl ze dne 10.2.202,!, č j.613684l21 ze dne

i;luloj]"u", o*r"í dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. Budou dodrženy všeobecné

podmínky ochrany sítí SEK,

") ČEZ oi.t"ituce, a.s., Teplická 874/8, 405 0l Děčín zn,

Budou dodrženy p"a.i"ťv wřa"r.iičEz oi.oiuu.", a.s., Teplická 8,t4t8, 405 0l Děčín zn,

ó t o r+oosz r ze' die'to,z,žoz1', zn, I L l 47 887 99 ze.dne 27,4,202 l,

V zájmovém území ,";;ň;i",il 
"chrannYm 

pásmem zasahuje en€rgetické zařízenísíťNN a

síť V]\I. Budou dod.ž.;;;;ilóp_,pi""áJc"r ri"ností v ocňranných pásmech podzemních

vedení.
d) GŇet Služby s,r,o,, Plynáresnká 49911,602 00 Brno,

Budou dodrženy p"o.il?, ir:ilráilÁ,-iďďňíaol,z23,2.202l. zn. 5002351392 z26.4.202l ,

V zájmové území se n".,r,Li,.iiplv"o"ody a.plynovodní přípojky, Při realizaci stavby je nutno

dodržovat veškerá p,";iáil;J"á"a p,o pracá v ochrunném iáimu plynárenského zaíizeni a

plynovodních přípojek,

e) Misto Varnsdort odbor správy ,lj"!Tu:. , ..
Budou dodrženy p"o*ňi.y ""y;aái""i"z hlediska existence podzemních sítí technické infrastruktury

ei. rrlwn rotil202l ŠimPe ze dne 25,2,202l',

7) V oříoadě souuer," 
""u" 

riii""i p"ap""rÍ".r,.r', vedení musí blýt při stavbě resPektována PřísluŠná
' 

ČSN ilOOOS Prostorová úprava vedení technickeho vybavenl,

8) pro stavbu mohou bj.t použity.len takové lrr*ly a ko,n:t],rkce. ieiichŽ vlastnosti z hlediska

způsobilosti stavby pro """Jál' 
účel zaruóují, že stavba pri sorávném provedení a běžné údržbě

po dobu předpoklád""a .i;#1 ,;l' 
.- "-";"d";k, 

1. mechánickou pevnost a stabilitu, poámí

bezpečnost. hygie"", 
".h.;;';l;";i"iiu'otnit,,o 

pó.rředí, bezpečnost při užívání(vč, užívánj 
^

osobami s omezeno" ,"rr"ffirti |orrYbu u o.ientá"e), ochranu proti htuku a na úsporu energte a

ochranu tepla.

9) Veškeré pozemky budou uvedeny do původního stavu,

10) Parcela p.č.k. 1320 k,ú, Vamsdoď bude uvedena do původního stavu - asfaltový povrch,

@ iltn
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l l) po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na ávěrečnou kontrolní prohlídku

stavby vodního díla.

|2) Žadate| oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby,

13) stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

l4i Nejpozději ke kolaudaci stavby bude v rozsahu káceného rozboru dle § 4 odst. 7 a přílohy ě.
' s vyw. t.'zsztzoO4 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu

a čótnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, předložen protokol o

zkoušce (zpracované akréditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) s výsledky

kráceného rozboru pitné vody o vyhovující kvalitě pitné vody, odebrané po ukončení realizace

stavby z koncové ěásti vodovodního řadu.

15) Nejpáěji ke kolaudaci stavby budou doložw dokladv, ž^e^výrobky, které přichází do
' pri".eno Jtyn s pitnou vodou 

-vyhovuj 
í § 5 zžú<ona ě.2581200_0 Sb. o ochraně veřejného

Ldravi, reLnéní pozdějších přeápisů, a vyhlášce č. 40912005 Sb., o hygienických požadavcích

na výrobky přichrázející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,

Účastníci řízení, na něž se vztahuje roáodnutí správního orgánu:

Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č .p. 410,40147 Varnsdoď 1,IČ2617ls

odůvodnění:

Dne 21.5.2021podal žadatel žádost o vydání společného povoleni na stavbu přivaděč vodovodu PEHD

ó0 .. p.o lokaiitu Hrádek, Varnsdorf. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle.ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a.lyhlášky

J. rsllzórs Sb., o náležitóstech rozhodnutí a dalších opaťení vodoprávního úřadu a o dokladech

předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

l. projektová dokumentace 2 x

2. plná moc k zastupování zedne7.4.202l
3.ávaznéstanoviskoMěstskýúřadVarnsdoď,nám.E.Beneše470,Varnsdorf,č.j.MUVA

8335/202 l HraKl ze dne 23. 4. 202l

4.rozhodnutíMěstskýúřadvarnsdorf,oSMIoddělenídopravyasilničníhohospodářství,čj.
OSMVl 430/202 1/óolSa MUVA 10392l202lGolSa ze dne 12,5,2021

5. výpisy z údajů z katastru nemovitostí

6. snimek z pozemkové mapy

7.MěstoVamsdorf,souhlassestavboučj.MUVAl0476/202llSecKlzedne6.5.202l
8. Severoěeské vodovody a kanalizace, a,s,, Přítkovská l689,4l5 50 Teplice, zn,

SCVKZAD94061zednel0.2'2021,o216g0039230ruTPCULAiÍazedne28.4.2021
9. 6ETIN, česká telekomunikační infrastruktura, a.s., olšanská 268li6, 130 00 praha 3, č, j,

545334121 ze dne 10.2.202|, ě]. 613684121 z 8,4,2021

10 . čEZ Distribuce, Teplická 8, 405 49 Děčín, zn,0l0146087l ze dne l0.2.202l, ztl, Il14788799 ze

dne 27 . 4.202l
ll.TelcoProServices,a.s.,Duhovál53lP3,14000Praha,zn.020l190948zednel0.2.202|
l2.GasNetSlužbys.r.o',Plynárenská499ll'60200BrnoZábrdovicezn.5002316303zedne

23.2.202l , zn. 5002351392 ze dne 26,4,202l

3. ČEZICT Services, a.s., zn. 07003303 19 ze dne l0,2, 2021

14, Město Vamsdorf, odbor sprá\y majetku a investic čj. MWA 3682/2021šim Pe ze dne25,2,2021

l5. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 21 l7ll, 169 00 Praha 6 - Břevnov zn,

UPTS/OS/267596 12021 ze dne 18, 2, 202I

16.VodafoneCzechrepublica.s.,NáměstíJunkových2,15500Praha5,zn.210210.|0282570,75ze
dne l0.2.202117.

l7. Souhlas vlastníků p.č.k, l320 k.ú, Vamsdorf z7,6,202l

6luor
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vodoprávní úřad se v průběhu řízen i zabývahymezením okruhrr_účastníků řízení pod|e § 27 ákona č.

sooDboq sb., správníiád, v platném znění a podle ustanovení § 94k stavebního zíkona, v souladu s §

l l5 vodního zákona.
Účastníkem společného územního a stavebního řízení je:

- Stavebník
- Obec, najejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
_ viÁik štirty, na které má být požadov;ný stavební áměr uskutečněn, nenili sám stavebníkem,

nebo ten, kdo má ke stavbějiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
_ Vlastník pozemku, na kterém má být póžadovaný stavební záměr uskuteěněn, není_li sám

stavebníkim, nebo ten, kdo májiné věcné právo k tomuto pozemku

_ osoba,jejíž vlastnické právo nebojiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním

poremřů-m nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno

_ Úe"ri"lt", rrzenijsou též obce, vjejichi úzimním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního

úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

Vodoprávní úřad oznámil zahájení spoleěného řízení v_eřejnou lyhlášk ou ě. j. ožpll892l202llSim|I

MUvi l408l/202lSimll ze dne l:6.2021známým účastníkům řízení a dotěeným orgánům. Současně

podle ustanovení § l l2 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednáni, protože

jsou mu dobre znamy poměry v území a ádost poskytuje dostateěný podklad pro posolzeni záměru, a

'stanovil, že ve trrite ió ts dňů od doruěení tohoio oinámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky

u áoto.ne o.gany . vá ávazná stanoviska. Zároveň oznámil předpokládaný termín vydání roá_odnutí a

poutir neu.třr.ý rízení ojejich oprávnění navrhovat důkazy a činitjiné návrhy po celou dobu.řízení až do

ivJa"r .""rr"a""tí s tím, že mají po celou dobu právo nahlížet.do spisu a to na Městském úřadu ve

úmsdoďu, odboru životního prástředí. současně je up ozorni|, že na později podané námitky nebude

*ozno, poÚ" ustunovení § 1l3 odst. 8 vodního áŘon| b.át,ř"t"l. obec mohla uplatňovat ve společném

.ir".ni. u ,tuu"Uním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce,

Ó*Ú4n"ra;.,itastníkemřízenípódlezvláštníhoprávníhopředpisu,mohlavřízeníuplatňovat.,," ,l
na.i t y pou"" u.ozsahu, vjakém je projednávanlým stavebním záměrem dotčen veřejný ájem. učastníci

;áňóhli 
"" 

syých námitŘách ;ue.i .řut"eno.ti, které zakládají jejich postavení jako.účastníka řízení,

"átuoJ} 
poaani namitek. K ávazným stanoviskům a_námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při

"vJa"i,ír!r"J 
pránovací dokumenáce, se nepřihlíží. účastníci řízení se k oznámení o zahájení

.i"ři"lrr" rir"irr nevyjádřili. Koznámáni o áhálení společného řízení nebyla uplatněna a zaslánl žÁdná

nová závazná stanoviska dotčených orgánů,

Stavebníáměrjepodleustanovení§94oodst.lstavóníhozákonavsouladuspožadavky,
a) stavebního zákona ajeho prováděcích právních_předpisů, 

_

új nu uer";nou aopravni nebó technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k

podrínkárn dotč"ných ochranných a bezpečnostních pásem,

ii,"iili"i"r, p.*ních předpisůi se ÁvaLnými.tanouirky, popřípadě s rozhodnutími dotčených

"'.ga"t 
p"ár. 

^raštnícir 
prrivních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení

rozporů.
Vjoprávní úřad ověřil podle ustanovení § 94o odst, 2 stavebrrího zákona, že

ul-Jo[u."ntu"";" úplnr! přehledná, a zdalsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na

výstavbu.
b) je zaj ištěn příjezd ke stavbě,

Posouzení vodoprávního úřadu:

vodoprávní uřad zajistil vzájemný soulad předložených závamých stanovisek dotčených orgánů

"yz"á'or*ý.r, "ruůtnimi 
predpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí a zjistil, že realizací

oiedmětného áměru nedoide ke áoršení dotčeného vodního útvaru,

ř;;;;k;ffi"il;,,t".".i*ú.prn"je obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu

řízení neshledal důvody, které by branily povolení áměru,
pouoiouuna ,tuutuj. uóani. aii"., kt# je povolováno v_e společném územním a stavebním řízeni.

Podle ustanovení 5 S+.i oast. l staveLního Žá[onaje příslušný k vydání společného.územ,ního a

.áu"Unit o pouor.ní těn stavební úřad, který je přislušný k povoleni stavby - vodního díla, tzn.

vodoprávni úřad.

Orgai ,i""*nir,o plánování pro tento áměr nevydává závazné stanovisko,

$91,1l
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Žádost byla podána na předepsaném formuláři, obsahovala všechny obecné náležitosti

JĚ§ S+Í Ó"t"ino jXona a § 7a lyhlášky č, 503/2006 Sb, Navržený záměr

v}hovuje obecným požadavkům na využíváni územ,ístano,ýených vyhláškou č,

sói/ioóásu., 
" 

átecných požadavcíc-h na využívání území a vyhláškou ě.26812009

Št. o t""t ni"t Y"t požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval: Ing, Josef^Folbrec}t, autorizovaný 11ž"t p,:*^

vod'otrospodársté stavby, čKAiT óloorrs. v bieznu 202l, žižkoýaz05,473 0l Nový Bor, lCo

25492845.

Projektová dokumentace stavby řeší: prodloužení vodovodního řadu,

Vodoprávní úřad schválil stavební záměr, vymezil pozemky.!,9. *uli-:l a stanwil fodmínky pro

umístění a provedení ,tuurv. Sáouir .pot"e*, pripáne^,p"iifi"ké podmínky pío umístění..a povolení

;;r.-p;ňl"k;.i ,uu"rp"eii o"hranu veřejných'zájmů a stanovil dodržení obecných požadavků na

v,ýstavbu, popřípadě technických norem.

vodoprávním úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve v,ýroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních

předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ffiř;:;.;'ifiŇ".r., eiž ióis"i"ices, a.s,, GasNet služby s.r.o., čEz Dist.ibuce, a.s., A.vnenk,

Á.V"".t*á, *"ty s v|astniclcými nebo jinými věcnýmiprávy k sousedním pozemkům: 
,_'i.,t.i,-ilieiž,tr,qa,Bsz,l,zsits,,I3$/;,bzn,l31?.R:}9!1,12l0,12l8,1220,122211, , ^.

i,žii,11zi, ízzl, íns, ilogts,,íiógn, íllorc, bnu,lgt0/3_,131012,1282,1284,1290,_1299,1297,

1295, 1293,77ozl2,770zl4, nózÁ, r]óz,,t 697,12,7697l6, ,7 
69717,766112,7 591/l, 1304,769^718,

769712,7697 /12,7697l|l,76gi Á,0,' 7697 íg,7697 í5,769714,769913,772ll|7,772|l5,7721l19, |0l3,

7.705,.181,7706,10ll, l008, rcój,tóoas,Tsuz:7741ll.,100312,775012,7747l1,100312,100311,
l0OZ,772,'13,772112,7721t1I,osoLy s vlastnickYmr^n_ebo jinÝmi věcnými právy k sousedním stavbám:

,t.pj. r:+i, í:sllz, izsttl,, l353l:,, 1356, lz23, 1285, l00l, 774l12,

poučení účastníků:

Protitomutorozhodnutíselzeodvolatdot5dnůodednejehooznámeníkeKrajskémuúřadu
ÚJ".r.Jr," t*:", se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu,

odvolánísepodáváspotřebnýmpočtemstejnopisůtak,abyjedenstejnopiszůstal.správnímuorgánua
aby každý účastnik dostal :.a"" iĚ.;""pr.. 

-il.p"dá_li 
účasinik potřeb;ý počet stejnopisů. lryhotoví je

správní orgán na náklady tart"it"] oávoláním tze napadnout qýrokovou část rozhodnuti. jednotlivý

"'y_[ ""uo,j"rr" "edtejsi 
ustanoveni, odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

VodoprávníúřadpodninabytíprávnimogilÍ1o|uoumistělístavbydoručíŽadatelistejnopispísemného
vyhotovení společného povoleii opatřený dóložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

stejnopis písemnér,o uyr,otou"ni,.i;i;;;;,il;"*b"í opatřený doložkou právní moci doručí také místně

nříslušnému obecnímu i,ruou.'poluJ 
-""ní 

stavebním úřud.*, u jdeJi ó stavby podle § l5 nebo l6

ii^".u"i-r," _r.""", také stavebnimu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávníúřadpodninabytíprávnímocivýrokuopovolenístavbyzašlež.adatelijednovyhotovení
ověřené projektové dot<umenta|e- " siji"r 

o'bsahujíci identifikační údaje o povolené stavbě, Další

vyhotovení ověřené projektove a-otur"ntu"" zašle viastníkovi stavby, pokud není žadatelem. zadate| je

povinen štitek před zahájením .áuiv u.i.,i na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej

tam až do dokončení ,tuuuv, piipáánl'i" úáa"r kolaudačního souhlaiu; rozsáhlé stavby se mohou

*nue it jiný. urrodným způsobámi uvedením údajů ze štítku,

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního 7l,*oy vtanofz \tv, 
stuf něs*í být zahájena,

dokud rozhodnutí nenabude právní moci, /, ,\ , ,] \ l1'r /1, \ l ,,"'',\..t_^$:\ Íl ,,,';,

Ing. Fřemysl Brák\"-_\-/ i .
vedoucí odboru životní prostředí 

\,,:,] 
,

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb,, o správních poplatcích položky se nevyměřuje,

(!' aL oi
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Toto oznámeni musí být rlvěšeno po dobu 15 dnů,

Vy^lěšeno d*,,,.....l,?,..!|i.,..lllJ Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kteqý poWrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni,

Obdrží:

Účastníci řízení - podle § 27 odst. l správniho řádu (dodejky) . .

Úl.to Vurn.ao.r, ;ám. Iieneše 470, 4b7 47 Vamsdorf, prostřednictvím svého ástupce

v"á"r,".p"Jarrr.i; projekty, Ing. Joief Folbrecht, Ičo 2j492845 , žižkova ě.p.205, 473 01 Noqý Bor

účastníci - podle § 27 odst.2 správního řádu (dodejky)

ÁnJ."; v*irt, Bjárnata Krawci č e 3|69,_4911! Vamsdoď l

Alena Vnenková, B. Krawce č,p. 3 l60, 407 47 Vamsdorf_ l _ ^-Či7bi.iriUu"., 
u. s., Teplickái.p. 874t8,405 02 Děčin, IDDS: v95uq§,

ě".N"iŠi"zW ....o., ptyna."n.tá +ggt'1,602 00 Bmo - Zábrdovice, IDDS: jnnyjs6

ŠČvr u..., piittovská Í689, 415 50 Teplice, IDDS:_ťir$ns_ 
._

óřiŇ *],-e"*".o.uu.ká 25 t 0/t9, 1-90 00 Praha 9 _ Libeň , IDDS: qa7425t

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k_sousedním pozemkům:

i.ti|ňiai,tiqs,,tlsz,ílslt's,tss,itz,|.llziz,tst?./3:]9!1,12,10,12l8, 
|220,1222ll,

1225,1224, |234,1308, l309t5, j;ó;Á, i;íota, b,.liq, ígtot3,13|0/2, 1282,1284, 1290, 1299, 1297,

i;65,,1ró;,lioztz,llóztl,noiÁ-, tióz,7697,12,7697.16,.76971.7,,766112,7591l1,, 1304,76,9718,

7697 t2,7697 t|2,7697l11,7697Á;,o,'iágiÍg, %sl Ís,l9?1r,792?t3,7,121l17,772l/5,772_1l19_, ^1013,
7705,781,7706,10|1,1ooa, roói, tdóoiá,llsotz,nqttrcBD,7750/z,7747l1,100312,100311,
1 002, 7 7 21 13, 7 7 2l 12, 7,1 2,t l l l,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k_so_usedním stavbám:

".i,ť. 
íl- ii,'ili li 2, 13 5 1 l i, li ss t l, r s a, nn, ::85, l 00 1 

"l 

7 4 | 12,

dotčené správní úřady
řcti v"Á.á"rr - o Žp, ná^.E. Beneše č,p, 47 0, 407 47 Varnsr|orf l
iJiú Vu-raorr- OsÚVDoprava, nám, E, Beneše č,p,470,407 47 Vamsdorf

Mě|.I Vamsdoď _ odbor vedeni úi,adu, nám.E, Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf l

ffiř V;il;- Óiú| p.Ši*.r,, nám, E, Beneše č,p, 470,407 47 Vamsdorf

ostatní
vlastní
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